
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

األول  اإلعـدادي

      

 إعــــداد 
 

 اعدــباإل
ـوـحـيال

 يػــ١ سبـاٖـا اهلل سضفـــّا خــــايزّا  :::: فتنٛعـت عبكــّا ع٢ً األنـــٛإ

 ٚتـــألألت باينــار تؾـُـــذ عــظ٠ّ  :::: ٚتغٌٝ ؽٗـزّا يف فــــِ األطَــــإ

 

 

 

 

 

 

  ٖزفٓا
 

 
 

 

 

 

 َشنــض٠

    

   

 ل  اإلعـدادياألو
 

 

 

 

 

 

 يف
 

 اردـالنـشأحـماذ/األسـت
 

 اإلبداع

 

 اإلبداع

 

 اإلبداع

 

 اإلبداع

 

  

 

 ضَل

 رائع
 

 مع  رتفـــاحمل                   ًف ــرنت  
 

ٍدية  

 التأضيظ

 يف

 اليحو

 ن ن

 

 املتفوقني ٚ األوائل 

 األستــاذ               أمحـــد النشـــار/  

 

ـعام
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 ♤ ايٓشٛ يف ْفغـــو أعػ ♤

   ■◇■ ايٓشٛ يف ايتأعٝػ عًغ١ً ■◇■

 (سضف* فعٌ* اعِ) تهٕٛ تكضأٖا ن١ًُ أٟ●

  سٝٛإ مجار ْبات بًز أٚ يؾدك قزر اعِ ٜعين االعِ●

  االعِ عالَات▪ 

• ٍٜكبٌ ا                                                               • ٌتاء مسبوطة . ٠ٜكب                     •  ٜٔٛٓايت 

      ل          طضٜل ايطضٜايكُض قُض                                    ٚصم ٚصق١  َٗٓزؼ َٗٓزع١                                          ِٕ ِْ عً ُّا عً                        عً

• اؾض                                                                        • ايٓزا٤                                                                          •  اؾُع 

     بايطضٜل /يًطضٜل  /يف ايطضٜل                             ٜا عا٥ؾ١/ٜا قُز /ٜا َقض                                          َعًِ َعًُٕٛ /قًِ أقالّ /بٓت بٓات 

•》•》•》•》■•■

  ثالث١ أٚ نياثٓت أٚ عال١َ ممهٔ ايعالَات مجٝع ٜكبٌ االعِ ؽضط َؿ .♧1

 ألمسا٤ ػض ٌ انِٖ عال١َ ٖٞ اؾض ألٕ أ  .♧2

 .. سشفٗا تكبٌ ٚال اٍ بٗا أفعاٍ ٖٓاى ألٕ... اعِ فٗٞ املعين تػري ٚمل أٜنا سشفت ٚ قبًٗا إسا ألٕ اٍ ٜكبٌ قًت  .♧3

يتغري املعين متاما وقد ال يكوٌ هلا  الفعيد حرف  ايتُػ /ايتكٞ   /ايتذأ /ايتبػ  /ايتظّ  /ايتف / ايتشل َجٌ

 معين يبكي ٍي مش اضه

 ♡□●املطًل املفعٍٛ ٚ ألدً٘ املفعٍٛ ●□♡

 ٜبني عبب سزٚخ ايفعٌ قبً٘•َٓقٛب  •ْهض٠  •اعِ      ■□ ألدً٘ املفعٍٛ□■

 ؟اساــــــعٓ٘ ب مل تغأٍ

  َجاٍ▪ 

 ايضدٌ يف ايقباح اعتعزارا يًغفض اعتٝكغ●                                                 ايكامٞ بايعزٍ ْؾضا يألَٔ  سهِ●

 ايطفٌ خٛفا َٔ ايعالّ  عار●                                                             َٔ طٜار٠ يف ايجٛاب املؤ ٜبتًٞ●

 تهٕٛ ملاسا عأيت ٚيٛ إٜ٘ أدٌ َٔ ٚ يٝ٘ سقٌ ايفعٌ ٜٛمض ايغبب ٖشا ي٘ عبب ٖٓاى ٚ سزخ فعٌ ٖٓاى عتذز اؾٌُ السغ●□

 (خٛفا...طٜار٠...اعتعزارا...ْؾضا) ألدً٘ املفعٍٛ ٖٞ اإلداب١

  ١َُٗ ١َُٗ َالسع١ ■■■●

 ...يظٜار٠ ٖٚهشاالعتعزار      اعتكاّ املعين ٜبكٞ َفعٍٛ ألدً٘ ٚ  (ٍ) ٚمعٓا قبٌ ايه١ًُ  يٛ

 ايفعٌ سضٚف ْفػ َٔ َأخٛس• َٓقٛب• اعِ▪ ■□ املطًل املفعٍٛ□■

 املهإ اٖتظاطا  اٖتظ  ●                        ايضدٌ فُتا طٜٛال  فُت●

 األب ْعضات ط١ًٜٛ  ْعض ●                                 ايعاٌَ سفضتني  فضس●

  َطًل َفعٍٛ فٗٞ ايفعٌ سضٚف ْفػ َٔ ٖٞ..ْعضات. سفضتني...اٖتظاطا...فُتا.. السغ●□

  املفعٍٛ املطًل أْٛاع

 اْطًل ايفاصؼ اْطالقا   ●                                املضٜض دًٛعا  دًػ ●                      ْعت ٚصاٙ َهاْؿ إسا يًفعٌ َؤنز ▪ 1

 ادتُع ايكار٠ ادتُاعا طٜٛال   ●              ايطفٌ ايباب طضقا عٓٝفا  طضم●                                   ْعت ٚصا٤ٙ دا٤ إسا يًٓٛع َبني▪  2

 ايًٛصم عكطات عكط ●                     اينٝف ايباب طضقتني  مطض●                                    عزر عًٞ رٍ َا يًعزر َبني▪  3
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 ■● ب٘ ٚاملفعٍٛ ايفاعٌ ؼزر إطاٟ ●■

▪اسفغ أٚال 

 ُا َضفٛع .. ٖٛ ايًٞ عٌُ ايفع٥ٌرا ايفاعٌ

 ُا َٓقٛب...ٖٛ ايًٞ سقً٘ ايفعٌ ٥را ب٘ املفعٍٛ

 ▪ٕفع١ًٝ مج١ً يف ٜهْٛا الطّ االثٓا  

 ▪ٌايفعٌ+ َني أٚ َٔ ب عٓ٘ اعأٍ ايفاع  

 قفظ األعز ايقػري  َجاٍ••

 ايًٞ قفظ....األعز ٜبكٞ ٖٛ ايفاعٌ َني

▪ٍٛإٜ٘ ن١ًُ+  ايفعٌ أٚ ايفعٌ+َاسا ب٘ املفع  

 مجع ايغا٥ل األدض٠  َجاٍ••

 إٜ٘ ؟ اإلداب١ األدض٠ ٜبكٞ ٖٞ َفعٍٛ ب٘ مجع

  ٖا١َ َالسعات●■

  اؾ١ًُ يف أعاعٞ نٔص ٖٚٛ َغترتا مُريا ٜهٕٛ ٚقز َضفٛع را٥ُا ايفاعٌ▪ ■《《《

 ا أعاعٝا يف اؾ١ًُ ممهٔ ٜٛدز  ٚممهٔ  الٛب ٖٚٛ يٝػ صنَٓٓق را٥ُا ب٘ املفعٍٛ▪■《《《

  اؿضف عالَات●■●

 ايفعٌ أٚ االعِ عالَات الٜكبٌ أْ٘▪ ▪ 

  اؿضٚف أْٛاع ●

 أْٛاع اؿضٚف يف ايًػ١ َٓٗا تتعزر

 (ى•ب •ٍ • إيٞ• عٔ• يف• َٔ)  اؾض ▪ 

 (•ئ•َا•ال •) ايٓفٞ ▪ 

 )ال (ايٓٗٞ ▪ 

 (•أ •أٜا• ٜا) ايٓزا٤▪ 

 ...(ْا١ٖٝ ال مل) اؾظّ▪ 

 (أ• ٌٖ)االعتفٗاّ▪ 

 ( ايتعًٌٝ ٍ •سيت• نٞ •ِ إٔ •ئ) ايٓقب▪ 

 ( يهٔ •يٝت •يعٌ • إٔ• إٕ) ايٓاعد١▪ 

 ...ٖٚهشا

  ٖا١َ َالسعات ■●

  اؾ١ًُ راخٌ إال َعٓاٙ ٜفِٗ ال اؿضف▪ 1

 ًِ ..قُز بايبٝت...نتب بايكَجاٍ

  بٛاعط١ٚ ايجا١ْٝ َعٓاٙ  يفسضف ب يف األٚيٞ مبعين  سغال

 قًٓا ب فكط فًٝػ هلا َعين البز َٔ مج١ً  يٛ

  األفعاٍ ٚ األمسا٤ بعزر َكاصْتٗا عٓز دزا ق١ًًٝ اؿضٚف ▪ 2

  اإلعضاب َٔ هلا قٌ ال َب١ٝٓ نًٗا اؿضٚف إعضاب▪ 3

 ايؾ٤ٞ ..ٜعين َهتب عتذز إٔ سٛاف٘ ق١ًًٝ بايٓغب١ ؿذُ٘ يبك١ٝ ١بايٓغب قًٌٝ ايؾ٤ٞ سضف َجٌ ألْ٘ سضفا اؿضف مسٞ▪ 4

 

 ترض بغري  الصدارة  والتفوق لست أقل من اآلخرين  كن أوهلم ويف املقدمة !!! ال
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●■ ■● 

 اـرب: ايجاْٞ▪/   املبتزأ: األٍٚ▪                 صنٓإ  هلا ■《《《

 ال أٚ نالَو ب٘ بزأت عٛا٤ عٓ٘ تتشزخ ايشٟ أٚ نالَو ب٘ تبزأ ايشٟ ٖٛ املبتزأ   ■

 ْبات أٚ مُري أٚ اعِ إؽاص٠ ...إخل  اعِ ؽدك أٚ سٝٛإ مجار ٜٚهٕٛ

 املزصع١ اَتشاْات يف     ايطضٜل طٌٜٛ  ٖشٙ قضٜتٓا    فتٗز  ٖٛ          َجاٍ

 ايشٟ ؽرب ب٘ عٔ املبتزأ أٚ ٜتُِ اؾ١ًُ  ٖٛ    اـرب ■

 ...اؾ١ًُ االمس١ٝ...اؾ١ًُ ايفع١ًٝ ...ؽب٘ اؾ١ًُاملفضر           أْٛاع٘

 ▪اعَِبتزأ                                          امسا تهٕٛ ٚالطّ ٚاسز٠ ن١ًُ.. املفضر+ 

 ٚ األَا١ْ خًكإ ععُٝإ  ايقزم       ْؾٝطٕٛ ايعُاٍ▪... َتفٛقات ايبٓات▪    ..َتعاْٚإ ايضدالٕ▪.. َفٝز ايعًِ▪..   َجاٍ

 ن١ًُ َفضر ٜعين ن١ًُ ٚاسز٠ اعِ ٚيٝغت مج١ً  السغ

       ▪َ٘بتزأ + ظضف أٚ سضف دض                                                              ٜعين     اؾ١ًُ ؽب 

  ايؾذض٠ أعًٞ ايٓامذ١ ايجُاص▪           ٝت ايب يف ايضدٌ▪... أعضت٘ َع ايطفٌ▪    َجاٍ

▪َبتزأ+فعٌ                                                     ٜعين                    ايفع١ًٝ اؾ١ًُ 

  ايضعا١ٜ ٜٛفضإ األّ ٚ األب▪             ...يًكًب ٜقٌ ايقارم ايهالّ ▪... ٜفٝز ايعًِ▪ َجاٍ

▪مج١ً امس١ٝ َبتزأ                                                                       االمس١ٝ اؾ١ًُ + 

 َبتزأ أٍٚ + َبتزأثاْٞ ٚخربٙ أٚ                                                                                                    

  َجاٍ

 األعض٠ تغعز ْتٝذتٗٔ املتفٛقات ايطايبات▪          عاي١ٝ ُٖت٘ املتفٛم ايطايب▪           ٚاعع بابٗا اؿذض٠▪  َٓغك١ أيٛاْ٘ ايهتاب▪ 

♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧ 

  ١َُٗ عاتَالس ○■

 رب املفضر راميا ْكٍٛ َضفٛعاـ▪  1

 صفع قٌ يف ْكٍٛ اـرب ْٛع بك١ٝ▪ 2

 مُريا ٜهٕٛ ايضابط ٖٚشا باملبتزأ ٜقً٘ نٞ يضابط ذنتاز ٚاالمس١ٝ ايفع١ًٝ اـرب▪ 3

 فكط َناصعا أٚ َامٝا ٜهٕٛ ايفع١ًٝ اؾ١ًُ خرب ▪ 4

 اـرب ْٛع يف ٜؤثض ايشٟ ٖٛ فكط اؾض سضف ▪ 5

 ال تؤثض يف ْٛع اـرب ▪ئ▪مل  ▪ال ▪قز :  َجٌسضٚف  أَا

♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧♧●♧ 

 ايزصؼ يف ١َُٗ َٗاصات ○■

      ▪ٌاملبتزأ سزر ْٚٛع٘ اـرب ؼزٜز قب  

     ▪ اـرب ٖٞ اإلداب١ َاي٘...عؤاٍ ْفغٓا ْٚغأٍ األٍٚ يًُبتزأ ْضٚح اؾ١ًُ يف اـرب يتشزٜز 

     ▪ ١ ايعضب١ٝ أَا ؽب٘ اؾ١ًُ فأفًٗا امس١ٝ أٚ فع١ًٝعٓزْا مجًتإ فكط يف ايًػ 

         امس١ٝ                                       يف ايطضٜل  ًتإخن   أفًٗا                 ًتإيف ايطضٜل خن 

            ١ٝفعً                       يًُزصع١ يف ايقباح ْشٖب      أفًٗايف ايقباح ْشٖب يًُزصع١ 
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  أبٓا٤            أعًٞ            أَني             أَري         أصض      ُٖظ٠ قطع   انتبه  والحظ 
 األبٓا٤         األعًٞ           األَني        األَري        األصض        أيف ٚفٌ                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ا أقوو أضتفاد أضتعني أضتغفسأى اعٝا أٟ َناصع َتهًِ ُٖظ٠ قطع عٛا٤ نإ ثالثٝا صباعٝا مخاعٝا عز 
 

 تضعِ ٚال تٓطل إال يف بزا١ٜ ايهالّ بزٕٚ ٚفٌ بايه١ًُ تعٗض ْطكا ٚصمسا يف أٟ َٛمع ايعٗٛص

 ا أ ـ  إ ـ   ٤ ايضعِ 

 أْٗا تكطع اؿضف ايشٟ قبًٗا عٔ َا بعزٖا يف ايٓطل عبب ايتغُٝـ١          

 فال ٜتقالٕ يف ايٓطل

ايًػ١ ايعضب١ٝ ال تبزأ بغانٔ فٗٞ تٛفًٓا 

 طل ايغانٔ ٚتقٌ َا قبًٗا مبا بعزٖايٓ

 ايهعب١   ـ املزصع١  ـ  اْتباٙ  ـ  ايغُا٤  إفضٜكٝا ـ  إرصٜػـ  أَري٠   ـ  أصٟٚ ـ  أمحز  َجاٍ

 َقزص أَض َامٞ

 إبا٤ ـ إٜتا٤ ـ أخش, أصم   أب٢,أت٢, أخش, أصم

َّ, أِبَعَز  إقباٍ ,إنضاّ ,إعالٕ,  أنضّ ,أعًٔأقبٌ, أعًٔ, أقبٌ, أعًٔ, َأِنَض

ٌَ,اْتَٗظ, ا ٌِ اْتِٗظ , اْتفِع ْتفَعاْتقض,ابتٗ  اْتقاص,ابتٗاٍ,اْتٗاط,اْتفاع اْتقِض,ابتٗ

َٕ ,اعتًِ  اعتػفاص,اعتؾاص٠, اعتعا١ْ ,اعتالّ اعتػفض,اعتؾض اعتعٔ,اعتًِ اعتػفَض,اعتؾاَص, اعتعا

  ُٖظ٠ ايكطع 

لىصـلا وألف   القطع يمـزة  

 

 ٌأيف ايٛف 

 األمسا٤
 :   نًٗا قطع َا عزا  تغع١

 التطعة

آ١ٜ - إمساعٌٝ -آعٝا  -أمسا٤  -أَري   -أفٓإ 

 فعاٍاأل

 الثالثي

 رباعيال

 مايياخل

 سداييال

إَا  -إال  -أال  -أٚ  -إىل    -إٔ  -إٕ   املعضف ب  )أٍ (: ا قطع َا عزا  نًٗ اؿضٚف

 األٍٚ
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 .ُٖظ٠ قطع ( أبٓا٤) أيف ٚفٌ بُٝٓا اؾُع    -   ابٓإ  - ابٔ   _1            

َٓا مجع ن١ًُ اعِ فتبزأ بُٗظ٠ قطع " أمسا٤ايف ٚفٌ  امسني "  -امسإ  -اعِ"_2             .أ

 ايباطٌ" -اؿل :  هثل: ٖٛ " أٍ " اييت تزخٌ ع٢ً األمسا٤ اؿضف ايٛسٝز ايشٟ ٜبزأ بأيف ٚفٌ _3       
 )ٜا أهلل ( ( ايٓزا٤ تهتب ُٖظت٘ ُٖظ٠ قطع ٜا إسا ْٛرٟ يفغ اؾالي١ بـ )_4       

 امسع ( _اؽضح  _ابزأ  _اقضأ  _اصعِ  _افِٗ  _ايعب  _األَض ايجالثٞ أيف ٚفٌ  ) انتب  _ 5           
 ويكتبها قطع بينما هي وصل أ في هذه الكلماتكثير يخط : 

 ابتكاز – ابتدائي –ازتكاء  -اىتناء -اضتالو  -اٍتناو  -احتياط -اختباز  - امتحاٌ

   َٖٛامع سشف ُٖظ٠ ايٛفٌ:  زّاـــــــاّ دـــــــ:   
   ّايعزٚ ؟ ِ)أهلل أَضنِ بٗشا ()أفطف٢ ايبٓات ع٢ً ايبٓني ( أْطًل اؾٛار ؟, أعتغً:   إسا عبكت بُٗظ٠ اعتفٗا   

 ًٓ٘ص , أٚ الّ اؾض  إسا عبكت بالّ االبتزا٤ طَيًفت٢ص  ص طٔيًضدٌ  , أٚ الّ االعتػاث١طٜا َي

  بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ:                ؼشف َٔ ايبغ١ًُ ايتا١َ            

    حذف همزة ) ابن (مواضع:  

     

  

  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       ال تتأثض ُٖظ٠ ايكطع إسا عبكتٗا األسضف ايتاي١ٝ:  

 . ٚ  ,ف   , ى  , , أٍ ايتعضٜف  ؼ , ب , ٍ

    هثل 

              

 ايالّ إال اؿضٚف عا٥ض َع نتاب١ ال ْطكا تغكط ايٛفٌ ُٖظ٠*
ًحَ

االثٓني ) 

 ًحَ ايٛفٌ أيف َٛمع يف ُٖظ٠ نتاب١ اـطأ َٔ *
 

  (امشؤ ، امشأج  )  (أل  : )  (انمشء ، انمشأج ) 

 

 

 



 

 

                                                                                                         

  إعـداد  أ/ أمحـــــد النشـــــــار                                                    

ــارـــــــأمحـــد النشأ/  اإلبزاعـض٠ َشن

 

 
                            
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 اتـــتزصٜب    
عني فُٝا ٜأتٞ ايهًُات اييت تبزأ بُٗظ٠ قطع ٚأيف ٚفٌ َع سنض ايغبب: 

َٛ ايًٖ -1  ُٖ  ٌِ  اعتعٝٓٛا بايقرب ٚايقال٠-2                                                           ُ٘ َأَسزُق

 3-٠َْٛ َٕ ٔإِخ ُٛٓ َٔ ُُِؤ َُا اِي ْٖ ١ًَٔ اِيَكِزص -4                                                      ٔإ ِٝ ُٙ ٔفٞ َي َٓا ْٖا َأَْظِي  ٔإ
 أال بشنض اهلل تط٦ُٔ ايكًٛب - 6                                        اتل اهلل سٝجُا نٓت        -5 

 اسفغ اهلل ذنفعو        - 8                           .                                              أٍٚ ايػٝح قطض٠ -7 

ُ٘ َطَػ٢  -9  ْٖ َٕ ٔإ ِٛ َِٖب ٔإَي٢ ٔفِضَع  0إس ٜباٜعْٛو ؼت ايؾذض٠   - 10                                                 0 ٔاِس

                 0َٔ إنضاّ اينٝف ايبؾاؽ١ يف ٚدٗ٘  -12                                                         اقضأ باعِ صبو ايشٟ خًل - 11 
 فاعف عِٓٗ ٚاعتػفض هلِ ٚؽاٚصِٖ يف األَض. -14                                                    0َا تٛامع أسز هلل إال صفع٘ - 13  

١َْٝ- 16 إٕ اهلل افطف٢ آرّ ْٚٛسا ٚآٍ إبضاِٖٝ ٚآٍ عُضإ ع٢ً ايعاملني-15  ٖٔ َٚا ٦ََٕٔش  ِٛ َٜ  َٞ ٔٗ َُا٤ َف  .َٚاَْؾٖكٔت ايٖغ

َ٘ َغُفْٛص ٖصٔسَِٝٚ- 18      .        َٚٔ ايٓاؼ َٔ ٜؾض٣ ْفغ٘ ابتػا٤ َضمات اهلل   -17  ٕٖ ايًٖ َ٘ ٔإ  اِعَتِػٔفُضٚا ايًٖ

َّا ٖفأئشنَي -19  ِٛ ِٔ َبِعٔزٙٔ َق َٔ ََٚتُهُْٛٛا   ِِ ُ٘ َأٔبُٝه َِٚد  ِِ ٌُ َيُه ِٜٖد ُٙ َأِصّما  ٚٔ اِطَضُسٛ ُُٜٛعَف َأ ًُٛا   0 اِقُت

 .(يف اجلملة خطأ حنوي بينه وصوبه)   .؟زصؼ إعتعإ باملزٜض ٚآخش َٓ٘ ايٓقٝش١امل

 .(اخلطأ يف اجلملة وصوبه ْنبّي).        ؟ عُض ابٔ ـطاب ثاْٞ اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ  

 إْتب٘ ( . -....... إىل ؽضح املعًِ )اْتب٘  - 1        : اخرت مما بني ايكٛعني 

 آَٓا ( . -صبا . ) أَٓا  ...... باهلل -3                                        اْت ( . -...... األخ ٚايقزٜل ) أْت  -2

 اْؾا٤ات ( . -أقاَت ايؾضن١ عز٠ ....... يف املزٕ اؾزٜز٠ ) إْؾا٤ات  -4

 أعتعضَت ( -ٜا قُز : ........ نتابا أّ نتابني ؟ ) اعتعضتَ   -5

 أ ايكق١ ( . -........ أنجض َتع١ أّ ايهتاب ؟ ) آيكق١  -6

 اعتػفض املؤَٔ صب٘ : ايجاْٞ                                   اهلل أعتػفُض : ألٍٚا : َايفضم بني ٖشا املجايني

 للتفرقة بين همزة القطع وألف الوصل قاعدة مهمة :  

 

 َجاٍ 

  

  َجاٍ
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 : مع ُٖظ٠ قطع أٚ أيف ٚفٌ يف اؾٌُ ايتاي١ٝ
 

 

 :عني فُٝا ٜأتٞ ايهًُات اييت تبزأ بُٗظ٠ قطع ٚأيف ٚفٌ َع سنض ايغبب

 سنض املٗٓزعٕٛ ادتُاع فًػ اإلراص٠ -3                              إمنا املؤَٕٓٛ إخ٠ٛ -2                         أخًك املعًُٕٛ يف تضب١ٝ األبٓا٤  -1

                                   اعتعٝٓٛا بايقرب ٚايقال٠  -6                               ٚبايٛايزٜٔ إسغاّْا -5                      أدٝزٚا اـط فإْ٘ س١ًٝ ايهتب  -4

                                             أسغٔ إىل ايٓاؼ  -9            أال بشنض اهلل تط٦ُٔ ايكًٛب - 8                                         اتل اهلل سٝجُا نٓت  -7

                           فٔ يغاْو عٔ أس٣ ايٓاؼ  -12               اصتفع ايعًِ فٛم أصض َقض  -11                          أسب ألخٝو َا ؼب يٓفغو  -10

 أنٌ األبٓا٤ ايفان١ٗ -15                                ؽضح املعًِ ايزصؼ -14                                         اسفغ اهلل ذنفعو  -13

 : ؽري ايقٛاب مما بني ايكٛعني ملا ؼت٘ خط َع بٝإ ايغبب 

 ُٖظ٠ قطع ( –)ُٖظ٠ ٚفٌ                      املعًُٕٛ يف تضب١ٝ األبٓا٤:          أخًك -1

 ُٖظ٠ قطع ( –)ُٖظ٠ ٚفٌ       فًػ اإلراص٠:                    ادتُاعسنض ايعُاٍ  -2

 ُٖظ٠ قطع ( –)ُٖظ٠ ٚفٌ      اـط فاْ٘ س١ًٝ ايهتب:                          دٝزٚاأ -3

 ُٖظ٠ قطع ( –)ُٖظ٠ ٚفٌ                              :                         إسغاْاٚبايٛايزٜٔ  -4

 ُٖظ٠ قطع ( –)ُٖظ٠ ٚفٌ                 إخ٠ٛ:                                        املؤَٓنيإمنا  -5

 ُٖظ٠ قطع ( –)ُٖظ٠ ٚفٌ             بايقرب ٚايقال٠:                                 اعتعٝٓٛا -6

 :ًٜٞ ُٖظ٠ ايٛفٌ ٚايكطع َع بٝإ ايغبب سزر فُٝا

 أال بشنض اهلل تط٦ُٔ ايكًٛب -                      اتل اهلل سٝجُا نٓت     -                         إٕ اهلل َعٓا            -

 يبرتٍٚاعتدضز املٗٓزؼ ا -                   أنٌ األبٓا٤ ايفان١ٗ     -                    اسفغ اهلل ذنفعو    

 فٔ يغاْو عٔ أس٣ ايٓاؼ -                                  قٌ ٖٛ اهلل أسز   -                         أٍٚ ايػٝح قطض٠    

 ا ؼب يٓفغوأسب ألخٝو َ -                                               أسغٔ إىل ايٓاؼ تغتعبز قًٛبِٗ                  -

 إٕ ايعًِ ٖٛ ايغالح اؿكٝكٞ يًتكزّ                                                      اصتفع ايعًِ فٛم أصض ايغاص١ٜ                -

 :ا ًٜٞــِض َــَفشِّ 

َٓا. -1 ُٖ ٖٓٔتٝذ١ٔ .ََٚقِف -2                                                         ٔإِدًِٔػ  ِْٔتَعأص اي  ُت ِْٔقف عاع١ٕ يف ٔإ
َٔ ٔإِبَٓو  -3 ِٜ َ٘ٔأ َُٓتَو ٜا َعِبَز ايًٖ ٍٕ . -4                        َٚٔإِب ُ٘ َطٔبَٝب١ُ َأِطَفا ََِضَأُت ََٖشا َأيٖزِصَؼ. - 5                  ٖشا ايٖطٔبُٝب ٔإ  ُأِنُتِب 

 :ٔئف أٚ ؼتٗا فُٝا ًَٜٞمِع عال١ََ ُٖظ٠ٔ اِيَكِطع فَٛم اأَل 

_   .                           

 -  .    

 . . 

-  . .

 ._                  .

 
 اينُا٥ض اييت أٚهلا أيف تهٕٛ.............بُٝٓا األمسا٤ املٛفٛي١ تهٕٛ ..........
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      اؾ١ًُ االمس١ٝ

    املبتزأ

    اــرب

أْٛاع   اـرب









السغ





      أنـــواع الخـــبر
 

 ؽب٘ مج١ً مج١ً َفضر

    

   مثين أو مجعسواء دلت علي مفرد أو  أٚال املفضر

 
 اٍَج

 مجعتٗا مُٔ بٝت َفضر نُال       إ قز أتت يػ١ ـع َعـيًٓشٛ عب        شعـــر
 ْٛع ٚبعض ٚسضف فاسفغ املجال       اس١ٝ  ـزاص ْٚـز َٚجٌ َٚكـقق      

 

 يجاْٞا
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 السغ



 





السغ





  َالسعات ١َُٗ 

 عتذز ايضابط ٖٓا ٖٛ املبتزأ ايجاْٞ ْفغ٘ ألْ٘ مُري  َزصعتو ٖٞ بٝتو   املجاٍ السغ

ايطاٚٚؼ صٜؾ٘ عًٞ األصضايطاٚٚؼ صٜؾ٘ طاٖٞايطاٚٚؼ  صٜؾ٘ ٜبٗضاملجاٍ

 عتذز اـرب اؾ١ًُ االمس١ٝ خرب املبتزأ ايجاْٞ ممهٔ ٜهٕٛ َفضر أٚ فعٌ أٚ ؽب٘ مج١ً     

 

ثاْٝا

 ٟ 

 مج١ً فع١ًٝ

 ثايجا مج١ً امس١ٝ

      

 َجاٍ



 َجاٍ

 مالحعات

 املبتدأ  قد يكون:

اضنري 

  اسه إشارة 

 اسه موصول 

  علهمؤوال امصدر 

 اإلبداع  األعتاس أمحز ايٓؾاص مع أطية أمنياتي لكم  تالتفوق و التألك
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            اهلل َعٓا  ايٓقض َع ايقرب           ٌايش٥ب  أعًٞ اؾب صاؽذايػظاي١ بني األ 

              ٌايًعب١ َع ايطف    ايبشض أَاَو         ٌايظٖض٠ يف ٜز ايطف   ٕايٓعاف١ َٔ اإلميا 

      ايٓذاح باالدتٗار        تا٠  نايكُض   ايف          اؿُز هلل        ّاؿر َٔ أصنإ اإلعال 

  السغإٔ اـرب ؽب٘ اؾ١ًُ ال ذنتاز  يضابط ٜضبط٘ باملبتزأ 

عٓز اإلعضاب ْعضب اؾاص ٚاجملضٚص أٚ ايعضف ٚاملناف إيٝ٘ ثِ ْكٍٛ ٚؽب٘ اؾ١ًُ  يف قٌ صفع خرب املبتزأ 

     الجملة متم لمعنى الجملة وال توجد كلمة أخرى تتم هذا المعنى. البد أن يكون شبه 

                      . شبه الجملة ال يحتاج لضمير رابط 

  ربـــــٛع اــــــــــــٌٜٛ ْـــــــؼ       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

صابعا

ٟ 

 ؽب٘ مج١ً

 َجاٍ

 يًفا٥كني

 أعرب

 مــــــــــك

 اوخرب أتدمب

 

 

 امسية    خطـــــها جميلالفتاة 
  

 مفسد     لة الـــخطــجميالفتاة 

  مفسد   الفتاة جميل خطها

 فعلية    الفتاة يجمل خطها

 مفسد      األشجار كثيرة الثمار
  

 امسية     كثيرة ثمارها ألشجارا

  فعلية       كثر ثمارهاتاألشجار 

 فعلية األشجار كثرت ثمارها

 فعلية   التضحيةتتطلب الحرية 
  

 امسية  الحرية تضحيتها مطلوبة

 امسيةمطلبها التضحية   الحرية 

  مفسد    الحرية طالبة التضحية
  

 امسية        هلل صمحت٘ ٚاعع١ا

 مفسد                اهلل ٚاعع ايضمح١

 فعلية                 ٚععت صمحت٘اهلل 

 فعلية                 اهلل تتغع صمحت٘

 مفسد        املغًِ فارم ايكٍٛ

 امسية              املغًِ قٛي٘ فزم

 فعلية                قٛي٘ املغًِ فزَم

 فعلية            م قٛي٘املغًِ ٜقز

 فعلية     ايضدٌ رنًك ايعٌُ 

 امسية         ايضدٌ عًُ٘ كًك

 امسية     ايضدٌ إخالف٘ يف ايعٌُ

 مفسد                ايضدٌ كًك ايعٌُ
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ٚاإلداب١ ٖٞ اـرب ٍٚ ْٚكٍٛ عٓز ؼزٜز اـرب ْشٖب يًُبتزأ األ 

 ٕٛاـرب املفضر فكط ٖٛ ايشٟ ٜه

 ٜكاٍ مج١ً أٚ ؽب٘ مج١ً يف قٌ صفع ألْٗا أنجض َٔ ن١ًُ ففٝٗا املضفٛع ٚاملٓقٛب ٚاجملضٚص يشيو

ٜكاٍ يف قٌ صفع اـرب ايشٟ نإ َفضرا ثِ ٚمعٓا َهاْ٘ اؾ١ًُ أٚ ؽب٘ اؾ١ًُ          

     يضابطإٚ اـرب املفضر ٚؽب٘ اؾ١ًُ بز

 اـرب اؾ١ًُ االمس١ٝ ٚاؾ١ًُ ايفع١ًٝ ذنتاز صابط           

ٙعٓزَا ٜطًب َٓو اعتدضاز خربا َٔ قطع١ سزر أٚال املبتزأ ثِ اعح عٔ خرب 

عٓزَا ٜطًب َٓو َجاٍ ـرب َعني  انتب املبتزأ أٚال ثِ مع اـرب ألٕ بعض ايطالب 

 هتب مج١ً فع١ًٝ ال خرب مج١ً فع١ًٝ يهٔ عٓزَا ٜطًب َِٓٗ خرب مج١ً فع١ًٝ َجال  ٜ 

فع١ًٝمج١ً اؾ١ًُ ايفع١ًٝ أفبشت  فعال خرب  ٙ يٛ ٚمع املبتزأ أٚال ٚٚمع بعز

 

 سزر اـرب ٚ ْٛع٘ فُٝا ًٜٞ  ؼ

            ايكضا٠٤ اييت ال تنٝف ؽ٦ٝا ماص٠ يٓا      ايكاٖض٠ ٖٓا     ايكزؼ ٖٓاى اايغفض غز 

     أخٞ ايشٟ ٜعٌُ طبٝبا يف املغتؾفٞ ابٓ٘ ايقػري َٗٓزؼِٝايعًِ ايٓافع يًٓاؼ عًِ عع 

               ساطّ ٚباعِ ايطبٝبإ َاٖضإ يف عًُُٗافٛتٓا ايعايٞ أثٓا٤ اؿزٜح ريٌٝ معف 

 ؽب٘ مج١ً مج١ً امس١ٝ ٚفع١ًٝ  ٚإىل إىل   سٍٛ اـرب املفضر  ؼ

            ايعًِ َفٝز                                         اؿقإ عضٜعايؾذض٠ َجُض٠ 

                            ايبشض قضٜب                         اؾبٌ َضتفعاملهتب١ ١٦ًَٝ 

 أنٌُ  غرب سغب املطًٛب  فُٝا ًٜٞ    ؼ

 

 

 

 

 

 

 

 ايهتاب

 َفضر

 فع١ًٝ

 امس١ٝ

 ؽب٘ مج١ً

 ايكًِ

 َفضر

 فع١ًٝ

 امس١ٝ

 ؽب٘ مج١ً

  اقضأ ثِ اعتدضز نٌ خرب
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     َعذظ٠ٜات٘ آايكضإٓ 

 

 ايكاصع١ َا ايكاصع١

  

 

 

أٚي٦و ِٖ خري ايرب١ٜ

 
 

          يهِ رٜٓهِ ٚىل رٜٔ
 ايضَإ سًٛ ساَض

         
                ف٢ دٝزٖا سبٌ

 املغ١ًُ أخالقٗا عاي١ٝ   أػرب

       
 

   َال    قز ٜتعزر اـرب  يًُبتزأ ايٛاسز                      

ٖٚٛ ايػفٛص ايٛرٚر سٚ ايعضـ اجملٝز فعاٍ ملا ٜضٜز  
 

        
قُز ناتب ؽاعض َفهض  

          
 

  لوثال٘يأػرب اسؤال  للوتفَل٘ي

 تؼـذد الخثـــر
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 اتـــتزصٜب    
:  

 

  

-  

-  

-  

-  

-  

-               - 

 -:

 

 

 

 

 

 

   

-  

-: 

  

 

-: 

 

-: 

  

:  

 

-  

-  

-  

:  

  

  

 

ِِ َٜٓ ََٔ ٖيِ  ُٖبٛا يًُعال        فايُعال ٚقْف ع٢ً  ٚ َّ  اْفنٛا ايٓٛ
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 تكغُٝات اينُا٥ض

   
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 

 
 
 

 إٜـــا

 مهفصل
  أنِت مأنت ماأنت أننت أنَت

 

 
 

 
 

 يــى يي يما يــم

 ناأ حنو

 يــو

 صلتم

 الحــظ

يكىى مهفصال يف 
صىرة الكتابة ويهفع 

 نبدأ به كالمها

 ُتصَٝ    ُتنتب   ُتؽضب        ايفاعٌ تا٤()

 ْاسانض    ْاأخش     ٓايعب       ايفاعًني )ْا(

 ٞقًُ      ٞنتاب      ٞأب      :املتهًِ )ٜا٤(

 

 ىٜز     ىأخٛ   وقًُ     اـطاب )ناف(

 / ؽاٖزَت , قاتًَتيًُشنض       تا٤ املداطب

 / ؽاٖزٔت , ْعُٔتيًُؤْح

 ٔػتٗزٜ   تشٖبني  تهتبني   املداطب١)ٜا٤( 

 

 قتال     ٜنضبإ   مضباا االثٓني)أيف( 

 شٚا   ٜغضقٕٛاٖزَٛا   اخ اؾُاع١)ٚاٚ( 

 تًعزن   اعًُٔ    تشانضٕ ايٓغ٠ٛ )ْٕٛ(

 ٗٔقًُ, ِٗقًُ, ُٗاقًُ, ٗاقًُ, ٘قًُ ايػٝب١ )ٖا٤(

 

 الحــظ

يتصل بكلمة )ايم / 
فعل / حرف( وال ميكو 

به ألنه   بدء الكالم 
 متصل بغريه .

 املنفصل

 صلتامل

ايٓغ٠ٛ ٕ -املداطب١ ٟ -االثٓني   ا  -اؾُاع١  ٚ  -ايفاعًني ْا  -ايفاعٌ ت

املفعٛيني املتهًِ  ٟاملداطب     ىايػا٥ب       ٖـ 

 ـٓا ,ـٞ , ـو, ـهُا, ـهِ, ـهٔ  ـ٘ , ـٗا, ـُٗا, ـٗٔ, ـِٗ

 عاعزْا  أنضَٓا ين, اصمحينٜنضبين, مضبمسعو  مسعٗا  ؽهضٖٔ  

 

 أنـــواع الضمــائر يجايحا

 

 َغترت باصط

 البارزة
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ــارـــــــأمحـــد النشأ/  اإلبزاعـض٠ َشن

                   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إػراب الضوائر
   :- 

 0إٔ مجٝع اينُا٥ض َب١ٝٓ  -

 غب ْطل اينُري ْغتطٝع َعضف١ سضن١ ايبٓا٤ , إال إسا نإ َٓتٗٝا عضف َز أْ٘ ع -

 0نتابٞ    -)  ٚاٚ /  أيف  /  ٜا٤  (  فإْ٘ ٜبين عًٞ ايغهٕٛ َجٌ :  نتابٓا                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        أسز اهلل ٖٛ قٌ*

                                                       ْغتعني ىاإٜٚ ْعبز ىإٜا*

*َٔ ِِ ايَٓٔشٜ ِِ ٔفٞ ُٖ ٔٗ َٕ َفًَأت   َخأؽُعٛ

                                                            األع٢ً صبهِ أْا فكاٍ * 

                               ايغشاب َض متض ٖٞٚ*

                                       ايكقك غٔأس عًٝو ْكك حنٔ*

 أَضِٖ ٚؽزرْا خًكٓاِٖ حنٔ  *

                                  َشنض أْت إمنا فشنض*

                      رنؾاٖا َٔ َٓشص أْت إمنا*

ُُِكٜٛٔ َٚتاعا تشنض٠ دعًٓاٖا حنٔ*                                       يً

 

 (    االثٓني أيف )  يٝٓا قٛال ي٘ الفكٛ*

 (املفعٛيني ْا)         ٓاٚعاف ٓاع اعفٛ ايًِٗ * 

  ٕباتهش هُاصب آال٤ فبأٟ*

  ايٓد١ً ظظع وإيٝ ٟٖٚظ *

 (ايٓغ٠ٛ ْٕٛ)  باملضم٢ ٜعتٓني املُضمات*

 َضم١ٝ صام١ٝ وصب إىل ٞاصدع *

 ٚاٚــــ  ايػا٥ب ٖا٤) عالَا ٛاقاي اؾاًٖٕٛ ِٗخاطب ٚإسا*

  (اؾُاع١

 تكٌ فال ُٖانال أٚ ُٖاأسز ايهرب ىعٓز ٜبًػٔ إَا * 

  ُٖاتٓٗض ٚال أف ُاهل

 

         للطالب

         املتميز

املنفصل 

 

تصلامل

 

مُري َٓفقٌ 

 

                                              مُري َتقٌ  
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ًاكنُٕ

َِ ََـــــــــــٓــــاأنَض  ــــــــــٓــــا ســـــــــُــــــــــظ٠َ  فأنض

 َِ ََ                      73يف  َرٓا ايٝٗٛـــــــٖظ 67يف  ٓا ايُٝٗٛرـــــــٖظ

                     ٌَ ٌُ                                               مضِبــــــٓا  ايضدـــ  مضَبــــــٓا  ايضدـــ

 
 

 ضنري متصل مبين يف حمل ىصب اضه   إٌ  و أخواتَا

 ٌ  و أخواتَاكااضه    زفعضنري متصل مبين يف حمل 

 :الحظ األمثلة وإعراب الضمائر بها

 

 للنتنيصيً

 مضبـٓا  طًَٝـٓا فنضبـٓا املعًـِ        أعضب  نهفبئقيه
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 اتـــتزصٜب    

 الضوائر الوستترٓ -: ثاً٘اً
 0 فْن هٌِتصَرٓ فٖ الكالم ٍإًوا  ال٘س لْ   -: ٓر الوستترائالضو

 

 هستتراً ها ٗذل ػلِ٘ ِــــًَػ ٘رــــالضو ٔـلــالجو
ألْ٘ يٝػ ي٘  هستترحنٔ  ْتبع ايضعٍٛ

فٛص٠ يف ايًفغ 

ٚإمنا ٜفِٗ َٔ 

ايهالّ

ٌُ عًٞ ايهتب بؾػٕف  هستترأْا  أقب

 هستترأَْت  عبض اعِ صبو األعًٞ

 هستترٖٛ  األب ٜنشٞ َٔ أدٌ أبٓا٥ٔ٘

 هستترٖٞ أَري٠ تشانض رصٚعٗا

 ٖٞ   ٖٛأَْت حنٔ أْا    السغ اينُا٥ض املغترت٠ فكط
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 اتـــتزصٜب    
 بأقضأ ثِ أد    

 -اعتدضز َٔ ايكطع١ َا ٜأتٞ : -1

 -قزص اينُري املغترت فُٝا ٜأتٞ : -2

 . قٓزص اينُا٥ض املغترت٠ يف اؾٌُ اآلت١ٝ :

 

ٝٓٔ ايفاعٌ يف نٌ مج١ً بعز ايتشٌٜٛ : . ٍٛٓ األفعاٍ املام١ٝ يف اؾٌُ اآلت١ٝ إىل أفعاٍ َناصع١ ٚع  س

ٕٛٓ مخػ مجٌ تؾت  ٌُ نٌ ٚاسز٠ َٓٗا ع٢ً مُري َغترت َع اعتٝفا٤ مجٝع اينُا٥ض املغترت٠ .. ن

يف قٌ صفع ٚيف نٕٛ ثالخ مجٌ تؾتٌُ نٌ ٚاسز٠ َٓٗا ع٢ً " ْا " عٝح ٜهٕٛ يف اؾ١ًُ _

 يف قٌ دض. يف قٌ ْقب ٚيف

نٕٛ مج١ً تهٕٛ فٝٗا ناف املداطب_ 

نٕٛ ثالخ مجٌ تهٕٛ_

نِ ن١ًُ َٚا ْٛع نٌ ن١ًُ يف نٌ مج١ً َٔ اؾٌُ ايجالخ اآلت١ٝ_  

بني اينُا٥ض يف ايعباص٠ اآلت١ٝ ٚقاهلا َٔ اإلعضاب_
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 أقغاّ ايفعٌ ايقشٝض

 
 

 

 

 :ٜٓكغِ ايفعٌ َٔ سٝح بٓٝت٘ ٚتهٜٛٔ  أسضف٘  إيٞ

 
  

 

 

 

  ٌايفعٌ املامٞ  فٝتِ ؼزٜز إٕ نإ فشٝشا أّ َعتال فً٘ بضرٙ أل حنزر ْٛع ايفع

 :الحظ صورة األفعال األتية   

 وقي  يقي  ِق        باَع   يبيع   بْع       وفي   يفي   ِف       قاَم  يقوم   قْم     فاَز  يفوز  فْز   

 عٓز  َتابعتو  هلا ػز َامٝٗا ب٘ سضف  ع١ً  ٚيكز تػري أٚ سشف سضف ايع١ً يف املناصع  ٚاالَض يشيو فٗٞ َعت١ً

 ثم الحظ            

 قضأ  ٜكضأ  اقضأ          نتب  ٜهتب انتب      طيظٍ  ٜظيظٍ طيظٍ        ؽهض  ٜؾهض اؽهض        عبز ٜعبز اعبز

 ( وكذلك  مل يتغري حزف  حلزف  أخز لذلك فهي صحيحة)ا ,ٚ, ٟجتد أن االحزف األصلية للفعل  ليست  من  

 

               

 

 

 

 

 

 

ٜٞأت فُٝا ايقشٝض ايفعٌ ْٛع بني : (
 

ايفعٌ ايشٟ خًت أفٍٛ سضٚف٘ َٔ  صحيحال

 (( ٟ – ا -ٚ) ) سضٚف ايع١ً ايجالث١

 أٚ سضفيف أفٛي٘   ت٣ٛذن ايشٟ ايفعٌ املعتلا

 (ٟ – ا -ٚ) ايع١ً سضٚف َٔ أنجض

 

 

 

 
 

 املـــس

 

 

 

 مهموز

 

 

 

 

 

 

 

 مضعف

 

 

 

 

 

 

 
 يًٓٛص ْضْٛا نُا األفزاف ٚايكُض   ..    بايزٜٔ ٚايعًِ ٚاآلراب ْظرٖض

 ايفعٌ ايقشٝض ٚاملعتٌ يضابعا
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 ٕإسا ادتُع يف أفٌ ايفعٌ ايٛاسز سضفإ َٔ سضٚف ايع١ً, ٜغ٢ُ يفٝف, ٖٚٛ ٚقغُا: 

    

 

 

 

 

 

 

                              

ع:ـــأٚاّل ايضف  -

 اين١ُ املكزص٠ٚعال١َ صفع٘ فعٌ َناصع َضفٛع )ٜغع٢(:                     املؤَٔ يًغالّٜغع٢ -  

ٍ  ايتعًٌٝ( -سيت   –نٞ  –ئ  –)إٔ    : ثاّْٝا ايٓقب

 ايفتش١ املكزص٠ٚعال١َ ْقب٘ فعٌ َناصع َٓقٛب : (ٜضم٢)   املؤَٔ بكنا٤ اهلل  ٜضم٢دنب إٔ  -

 ايفتش١ ايعاٖض٠...فعٌ َناصع َٓقٛب : (ٜٓذٛ)             َعتٌ بايٛاٚاجملضّ َٔ ايعكاب :  ٜٓذٛئ  -2   

 ايفتش١ ايعاٖض٠...فعٌ َناصع َٓقٛب : (ٜٗزٟ)        َعتٌ بايٝا٤ايٓاؼ :  يٝٗزٟأصعٌ اهلل ايضعٌ  -3   

(الّ األَض  - ال ايٓا١ٖٝ -مل  )ثايجّا اؾظّ : -

  .سشف سضف ايع١ًٚعال١َ دظَ٘ فعٌ َناصع فظّٚ )تزعٛ(         ال تزع َع اهلل إهلا آخض. -1   

  نإ َا ٖٛ  :ايٓاقك 

 – خؾٞ: )  َجٌ ع١ً سضف آخضٙ

 –رْٞ –دين  –نغٞ  – ٢صم

 –مسا –فين –بين  –نبا  – ص٢َ

  –عكٞ –ععٞ  –بزا  –قنٞ 

 غظا – ففا – رعا – دض٣ –ٖزٟ

 ( , قًٞ

 

  ٍسضف أٚي٘ يف نإ َا املجا 

 , ٚطٕ,ٚقف)فكط(ٜا٤ – ٚاٚ) عً٘

 ,ٖٚب  , ٦ٜػ,ٚقع, ٚثب , ٚدز , ٚعز

, ٜكٔ , مئ , ٜغض ٜبػ ٚفٌ,

 يف املجاٍ فا٤ ؼشفغايبا َا ٚ(ٜكغ

 :ٚاألَض املناصع

                                    قف, ٜكف: ٚقف :َجاٍ

 عز ,  ٜعز: ٚعز

 ٚعط٘ يف نإ َا ٖٛ األدٛف 

 ْاّ – فاّ – قاّ: )  َجٌ:ع١ً سضف

–طار  –عار –قاٍ / – عاب – باع –

 عار(  –باع–سار –ساط –فاط 

 :  األَضٜٚالسغ سشف ٚعط٘ يف 

 (   من – بع – قِ – قٌ) 

 املفضٚم 

  

  املكضٕٚ 

: 

 

 ()الناقص خزآلإعزاب املضارع املعتل ا

 أقغاّ ايفعٌ املعتٌ

 السغ دظّ املناصع

ٌِ ... ٜعٌُ  ٜعُ

 ٜزع  ...  ٜزعٛ

 ٜغع  ... ٜغعٞ

 ٜعُال ... ٜعُالٕ 
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 اتـــتزصٜب    
 ت٘ي ًَع الفؼل )صح٘ح أٍ هؼتل( ف٘وا ٗأتٖ ٍأػرتِ: :1س

 : حذد ًَع الفؼل الوؼتل ف٘وا ٗأتٖ, ٍأدخلِ فٖ جولٔ تاهٔ:2س

 : حذد ًَع الفؼل الصح٘ح ف٘وا ٗأتٖ, ٍأدخلِ فٖ جولٔ تاهٔ:3س

 :: أػرب الجول التال٘ٔ إػراتا كاهال 4س    

 -أكول الٌالص ف٘وا ٗلٖ تفؼل هؼتل هٌاسة ٍاركر ًَػِ : -5س
  

  

  

 -ا ت٘ي المَس٘ي :ضغ هكاى الٌمط ف٘وا ٗلٖ الوطلَب هو -6س
  

  

  

  

  

  

 -استخرج هي الث٘ت اٙتٖ فؼالً صح٘حاً ٍآخر هؼتالً : -7س  

 ػرف الفؼل الصح٘ح ٍالفؼل الوؼتل _8س
 هثل للفؼل اللف٘ف الوفرٍق ٍاللف٘ف الومرٍى ـ9س
 (اكتة أهثلٔ  ألفؼال هاض٘ٔ ٍ أفؼال أهر  تثذأ تحرف )ٕ _11س
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   إعٓار األفعاٍ ايقشٝش١ يًنُا٥ض    

 -ٜغٓز ايفعٌ ايقشٝض إيٞ اينُا٥ض :  

  

  

 ًَى الٌسَٓ ٗاء الوخاطثٔ ٍاٍ الجواػٔ ألف االثٌ٘ي ًا الفاػل٘ي تاء الفاػل ًَػِ الفؼل
 فِٗ

 قضأ

 ؽٖز

 عامل

 َُٗٛط

 َنعف

ُِ  َِٜفٗ

 ِٜكضأ

 َُٜؾٗز

 عامل

 َُٗٛط

 َنعف

 اِفِٗ

 اِقضِأ

 ُؽٖز

 عامل

 َُٗٛط

 َنعف

  

  

 

 

 

 

 

 

 اتـــتزصٜب    
 -أعٓز األفعاٍ اآلت١ٝ إيٞ اينُا٥ض: -1

 ًَى الٌسَٓ ٗاء الوخاطثٔ ٍاٍ الجواػٔ ألف االثٌ٘ي ًا الفاػل٘ي تاء الفاػل الفؼل
       خشج

       كرة

       حشش

       عذ  

ُِ ِبَحِبِل َواِعَتِصُنوِا } قال تعالي - 2 ُِ ِىِعَنَت َواِذُكُسوِا َتَفسَُّقوِا َواَل َجِنيعّا الّل    0 اسرخشج مه اآليح كم فعم مسىذ ثم حذد انضمائش انمسىذج إنيه { َعَلِيُكِه الّل
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    ٍيًنُا٥ض املعت١ًإعٓار األفعا    

 -تل إلٖ الضوائر :** ٗسٌذ الفؼل الوؼ
  

  

 ًَى الٌسَٓ ٗاء الوخاطثٔ ٍٔاٍ الجواػ ألف االثٌ٘ي ًا الفاػل٘ي تاء الفاػل ًَػِ الفؼل

 

 

 

 

  

 اتــــتزصٜب    
 -:أعٓز األفعاٍ اآلت١ٝ إيٞ اينُا٥ض -

 ى الٌسًََٓ ٗاء الوخاطثٔ الجواػٍٔاٍ ألف االثٌ٘ي ًا الفاػل٘ي تاء الفاػل الفؼل
       ٍػذ

       لال

       سؼٖ

       ْٗةُ

       ٗمَمُ

       ادعُ

       ارمِ
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ٍٖ َا ٖٛ:  املج٢ٓ  املفضر ع٢ً ْٕٚٛ ٜا٤ أٚ ْٕٛٚ أيف بظٜار٠ اثٓتني أٚ اثٓني ع٢ً ر

.انمزكش انمفشد عهى ووىن ياء أو ووىن واو تضيادج اثىيه مه أكثش عهى دل ما ھىومجع املشنض ايغامل

 مجع املؤْح ايغامل
 ملفضر املؤْحا ع٢ً ٚتا٤ أيف بظٜار٠ اثٓتني َٔ أنجض ع٢ً رٍ َا ٖٛ ٚ                             

مجع ايتهغري

 فٛص٠ املفضر فٝ٘ ٚتػريت اثٓتني أٚ اثٓني َٔ أنجض ع٢ً رٍ َا ٖٛ ٚ                      

كاى ٍ أخَاتْا
إى ٍأخَاتْا  

ظٔحهال
األفؼال الخوسٔ

ًَػاىالظرف 
ٍ تاإلضافٔجر تحرٍف الجرالجر

الوفؼَل الوطلك 
الوفؼَل ألجلِ  
الحال 

 اؾـــــــــــض ايٓقــــــــب ايضفـــــــــع ايٓـــــــــــــــٛع

 اليافية    الياٍية

  

 ال ال
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   ٢ٖٚ ( ايالت٢ , ايًٛات٢  ايشٜٔ , ايال٢٥ ,   ,  ايًتإ ,  ايًشإ  ايش٣ , ايت٢ ,)  َلٔاألسواء الوَص

 (َٔ , َا  )أمسا٤ َٛفٛي١ َب١ٝٓ (  8أمسا٤ كتق١ )

  ٖشٙ , ٖشإ ,  ٖاتإ  , سيو ,ساى , تًو , ٖؤال٤, أٚي٦و , ٖٓا, ٖشا, )      ارٓأسواء اإلش

 , ٖٓايو( ٖٗٓا, ٖٓاى
ٖٓاى(-)ٖٓا  تًو..( -)سيو  تؼ٘ذ ) ساى (هتَسط  ٖشٙ.( -)ٖشا  أمسا٤ اإلؽاص٠ تتٓٛع  يًكضٜب 

          اعِ يإلؽاص٠( سا +  ) سضف يًتٓبٝ٘(ٖـ    ٗتكَى اسن اإلشارٓ هي  ( 
خًف (_عٓز  _أَاّ  _فٛم _ؼت  _)بني مجل   رتٌّٔان ظرٍف هؼ 

  اهلُظ٠  (  _اثٓإ فكط ُٖا   اؿضفإ )  ٌٖ   حرٍف االستفْام 

      :  حرف  .......مثني  علي  .....ال محل  له من اإلعرابإعراب الحروف 

ايتعًٌٝ (  _٢ست  _نٞ  _ئ _) إٔ     سضٚف ايٓقب  ٍ 
    ّإماف١  ؾٛاطّ أعًٛب ايؾضط(  _ٍ  األَض    _ال  ايٓا١ٖٝ    _مل )       سضٚف اؾظ 

ال( _بٌ   _يهٔ _أٚ     _ثِ    _ف  _) ٚ         سضٚف ايعطف 
 َاطاٍ   _يٝػ  _فاص   _ظٌ  _بات  _ أَغٞ  _ أمشٞ _  أفبض )   نإ ٚأخٛاتٗا_  

 (َاطاٍ _َا راّ_َا اْفو  _َا بضح  _َا فيت٤ 
 ٗ(يٝت_يعٌ    _يهٔ _نإٔ_إٔ  _إٕ)     اــإٕ ٚاخٛات 

 (_ى  _ب  _عٔ   _َٔ  _إيٞ  _عًٞ  _)يف      ضــسضٚف اؾٍ 
 ( ملا  _الت _إٕ _غري   _يٝػ   _َا  _مل _ئ   _ال     )    ٞـسضٚف ايٓف 

 ال(         ٞـٓٗسضٚف اي( 
 ٓ(ٚا_ٟأ _آ  _أ  _ٖٝا  _أٜا   _)ٜا        زا٤ــسضٚف اي 
 ا    ١ـــعًسضٚف اي   (_    ٚ_ ٟ ) 
 ايعًِ  _املعضف  ب أٍ  _اعِ املٛفٍٛ   _اعِ اإلؽاص٠  _)  اينُري       اصفــــــــــاملع _   

 (املٓار٣ - اعِ اتقٌ ب٘ مُري _املعضف باإلماف١ 

 ّ(اهلنصة    _اثنان فقط هنا   احلسفان )  هل  )     سضٚف االعتفٗا 
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ــع
ـــــ

ـــــ
فــــ

الر
 

ـــظ
ـــــ

ـــــ
ضمــ

ال
 

  األمسا٤ اـُغ١ الـــــــــواو  املفــــــــــضر

  مجع املشنض ايغامل  مجع املؤْح ايغامل

  ٢ــــــــــاملجٓ األلـــــــــف  مجع ايتهغــــري

 ايفعٌ املناصع ايقشٝض

  اآلخض ٚاملعتٌ اآلخض

  األفعاٍ اـُغ١ ثبوت النـون

نص
ال

ـــــ
ـــــ

ــــ
ب

 

ـــظ
ـــــ

تحـ
الغ

 

  ٢ــــــــــاملجٓ اليــــــــــــــــاء  املفــــــــــضر

 

  مجع ايتهغــــري

  مجع املشنض ايغامل

  األمسا٤ اـُغ١ األلــــــــــف

 املناصع ايقشٝض اآلخض

 ٚاملعتٌ اآلخض
 

  مجع املؤْح ايغامل الكســــــــرة 
 

 حذف النون
  األفعاٍ اـُغ١

ـــر
جـــ

الـ
رة 

سـ
لك

ا
 

  املفــــــــــضر

ــاء
ـــــ

يـــ
ل

 

  ٢ــــــــــاملجٓ

  مجع املشنض ايغامل  مجع املؤْح ايغامل

  األمسا٤ اـُغ١  مجع ايتهغــــري

زم
لجـ

ا
 

ون
سك

ال
 

 

  املناصع ايقشٝض اآلخض

  املناصع املعتٌ اآلخض حذف الطلظ 

  األفعاٍ اـُغ١ حذف النون
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    ويأخر حكه املتبوع من تبع املنعوت ليبّين صفة من صفاتىحيح  يأي الصفة  وهو تابع ،

 متػرية. )هو الوصف ملتبوعى ، وليس خربًا (. وغري ثابتة صفة النعتحيح اإلعساب .و
           

 النطت يمكن حذفه واالستعناء صنه من الجملظ واليؤثر في المطني  انتثه. 
 

 يطابق النعت المنعوت فى أربعة  أشياء :    

 وٌستثنى من قاعدة املطابقة ما ٌهً : 
 جمع مؤوث سبنم ( –) جمع جكسير إذا كبن انمىعوت جمعب نغير انعبقم  - 1

 فئوه ال يشحرط  مطببقة انىعث نمىعوجه في انعدد وانىوع وانغبنب في انىعث أن يكون مفردا .       

   واسعاخأو  واسعحسشخ في مياديه  - األنيفحيحة األطفال انحيىاواخ  –ضذ انمخانفيه  صاسمح: سىد انذونح قىاويه   مثال   

 
 
 
 
 
 
 

 إعضاب٘ ايٓعت إعضاب٘ املٓعٛت املجاٍ

   ُٕ ُٔاإلْغا  ..اين١ُْعت َضفٛع ...... املؤَٔ َبتزأ َضفٛع ........اين١ُ  اإلْغإ قًُب٘ صقْٝل  املؤَ

 ْعت َضفٛع ...........ايٛاٚ اجملتٗزٕٚ فاعٌ َضفٛع ........ايٛاٚ ايعإًَٛ سنض ايعإًَٛ اجملتٗزٕٚ   

 ْعت َٓقٛب ...ايفتش١ األدال٤َ َفعٍٛ ب٘ َٓقٛب ...ايفتش١ ايعًُا٤َ ؽاٖزت ايعًُا٤َ األدال٤َ  

 ْعت َٓقٛب ...........ايٝا٤ ايغنياؾ َفعٍٛ ب٘ َٓقٛب...ايفتش١ اينٝٛف عكٞ ايطفٌ اينٝٛف اؾايغني

َُِت ايطايبات املجايٝات     ْعت َٓقٛب ....ايهغض٠ املجايٝأت َفعٍٛ ب٘ َٓقٛب...ايهغض٠ ايطايبأت نض

 ْعت فضٚص ايٓافع َناف إيٝ٘ فضٚص ايعًِ صاٜات ايعًِ ايٓافع خفاق١   

 ْعت َٓقٛب ......ايٝا٤ ايتا٥بني َفعٍٛ ب٘ َٓقٛب ...ايفتش١ عبارٙ اهلل ٜضسِ عبارٙ ايتا٥بني  

 ْعت َٓقٛب...ايفتش١ َطٗض٠ َفعٍٛ ب٘ َٓقٛب ...ايفتش١ فشفا ٜتًٛ فشفا َطٗض٠    

 ْعت َضفٛع ٚعال١َ صفع٘ اين١ُ  اؿه١ُُٝ َبتزأ َضفٛع ........اين١ُ ايه١ًُُ ايه١ًُُ اؿه١ُُٝ مآي١ُ املؤَٔ       

ٔٔ ا ٟٖ خرْي َٔ املؤَ َٔ ايكٛ  ينعٝٔف إٕ املؤَ

 

 َٔ املؤَ

ٔٔ  املؤَ

 اعِ  إٕ َٓقٛب ...ايفتش١ 

 اعِ فضٚص مبٔ ....ايهغض٠

ٖٟ  ايكٛ

 اينعٝٔف

َٓقٛب ٚعال١َ ْقب٘ ايفتش١ ايعاٖض٠ 

 ْعت فضٚص ٚعال١َ دضٙ ايهغض٠ 

 انسكٍنة ولـــــــــــاهل من تعصمه انوثاب همـــــــاملس             : إقبال محمد شطر من

 انسفٍنة ظم يف وهو ٌغرق اهلٍاب فواخلائ                                                      
 

 

الضنة زفعو وعالمةنعت مسفوع :  العظيمة         العظينة يقودها زضولنا الكسيه أمتنا:  مثم

  الكسيه املخلص اجملتودأحب الطالب :    مثال          يتعدد النعت واملنعوت واحد أن جيوش***الظاهسة
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 يٓعت  املفضر:َٔ أؽهاٍ  ا

  النعت واملنعوت يتفقان يف االعراب وليس رشطا العالمة 

 )الصيادون  األذكياءُ مهرة   _    كرمت الفتياتِ الصغريةَ(

 

 

 

 

 

 

      وحده: حضر مثالإذا أضيفت إلى الضمير تعرب حااًل.  وحدكلمة    
 ..وحدي...وحدك ...وحدهم ...وحدنا ....

 للمبتدأ الخبر تعدد في الحال هو كما ، واحد وصاحبها الحال تتعدد قد  

  الواحد

 بانّٝا َتعجضّا ايطفٌ سفٚط , ماسهّا صاداّل قُز دا٤:              

 (عند حدوخ الفعلأو غريهنا بني هيئة صاحبى) الفاعل أو املفعول بىينكسة منصوب  اضه  

      صفة غري ثابتة  حيح تبني هيئة صاحبوا مدة معينة وتفازقى بعدها. احلال 

        حرفى دون أن خيتل املعنى فضلة ميكن   احلال. 

         يكون مطابقًا لصاحبى يف العدد والنوع. لاحلا          دائنا ما  يكون معسفة . صاحب احلال 

 
 
 

صبحب انحبل هو االسم انري جبيّه انحبل هيئحه ودائمبً يأجي معرفة.  
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 =      ذعـــشب حـــال                   رھثىا معا     َـــع +  تٜٓٛٔ                       

 ذعشب ظشف صمان ومكان    رھثد مع أتي   =        تٜٓٛٔ  –َـــع                        

 وجحىا جميعا ذعشب حال   =        ٜٛٔمجٝع + تٓ                       

 جاء انطالب جميعهم –=     ذعشب حسة مىقعها في انجمهح    جاء جميع انطالب      تٜٓٛٔ  –مجٝع                        

   احلال املبنى على فتح اجلصأين  مجل : صديقى دازى بيت بيت    حال مبنى على فتح اجلصأين تأويلى متذاوزين -  
 بيت  مجياًللعلى           مجيلفة النكسة إذا تقدمت عليوا تعسب حااًل  مجل :    لعلَى بيت ص -

 نعت مسفوع          حال منصوبة                                                                  

 

 

 

 

 

   اؿاٍ فاسب ٜهٕٛقز  : 

 ٠َغضٚ ١املعًُ سنضت:  َجاٍ فاعٌ -1

 معٝفّا االْغإ خًل:  َجاٍ فاعٌ ْا٥ب اؿاٍ فاسب ٜهٕٛ إ -2

  عاخّٓا اؿًٝب خايز ؽضب:  َجاٍ ب٘ َفعٍٛ اؿاٍ فاسب ٜهٕٛ إ -3

 ١َظرمح بايؾٛصاع َضصت:  َجاٍ ٚفضٚص داص اؿاٍ فاسب ٜهٕٛ إ -4

 .نغٛاّل َٓ٘ خرْي فتٗزّا أمحُز:  َبتزّأ  -5

 ( خا١ّٜٚ بٝٛتِٗ فتًو    .فٓزّا ايٓطايُب ٖشا, ) سامضّا قُز اٖش:  حنٛ خربّا ٜكع قز - 6

 مُري   :    قضأت ايهتاب َغضعا        ٚفًت املع١ًُ ٚدًغت َبتغ١ُ        اعتعز ايٛيزإ ٚاْطًكا َتغابكني       - 7

 السغ األَج١ً ٚؼًًٝٗا

  ظَس ماعيد( الكنس) الفاعل ٍيئة بّييت احلال      ٖالاّل ايكُُض ظٗض -1

َّ أبقضت -2   أبصستَا عيدما( اليجوو) بُ املفعول ٍيئة بّييت احلال       َتألي١ّ٦ ايٓذٛ

 الفحص مت عيدما معّا( املسيض) بُ واملفعول( الطبيب) الفاعل ٍيئة بّييت احلال   دايغني املضٜضََ ايطبُٝب فشك -3

  أخر حكُ عيدما( ملعاال) الفاعل ٍيئة بّييت احلال      صامٝا سك٘ يعاٌَا أخش-4

ٌُ اعتكبٌ -5 ُ٘ ايضد ِِ ٚطٚدت ُٗ  الضيوف اضتكبال عيدما( شوجتُ) عليُ عطف وما( السجل) الفاعل ٍيئة بّييت     بامسنَي مَٝٛف

  الشسب عيد( املاء) الفاعل ىائب ٍيئة بّييت احلال             َجًذّا املا٤ُ ُٜؾضُب -6

7- ُٟ  .وضخوىتُ بسودتُ عيد( الشاي) املبتدأ ٍيئة بّييت احلال       باصرّا َٓ٘ أيشُُ عاخّٓا ايؾا
 . ثاىّية حال حطري وٍو ، أوىل حال خاضئّا   ( سغري ٖٚٛ خاع٦ّا ايبقُض إيَٝو ٜٓكًُب) 

 

:) غالثا   حاالهناك  كلمات تعرب  

 

 

 
 

 انتبــه

   

 


	( (اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه( الفاعل أو المفعول به أو غيرهما)عند حدوث الفعل
	(        الحال  فضلة يمكن  حذفه دون أن يختل المعنى.
	(     الحال يكون مطابقاً لصاحبه في العدد والنوع. (         صاحب الحال دائما ما  يكون معرفة .
	(صاحب الحال هو الاسم الذي تبيّن الحال هيئته ودائماً يأتي معرفة.



